
 
Interní předpis č. 2015-002 ÚTIA AV ČR, v. v. i. 

Finanční příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. (dále jen „ústav“) vydává tato pravidla 
upřesňující podmínky pro poskytování finančního příspěvku na přechodné ubytování 
zaměstnanců ústavu. 

Čl. 2 
Podmínky poskytování příspěvku 

2.1 Podle § 6, odst. 9, písmene i) zákona o daních z příjmů má poskytování příspěvku následující 
podmínky: 

2.1.1. Nejde o ubytování na pracovní cestě. 

2.1.2 Jde o nepeněžní plnění. 

2.1.3 Obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má příslušný zaměstnanec 
bydliště. 

2.1.4 Maximální výše příspěvku je 3 500 Kč měsíčně. 

2.2 Zaměstnanec, který vyhovuje podmínkám 2.1.1 až 2.1.3 může podat řediteli ústavu písemnou 
žádost o příspěvek na přechodné ubytování s doložením místa trvalého bydliště a výše měsíční 
úhrady za přechodné ubytování. Ředitel ústavu o takové žádosti rozhodne co nejdříve a 
písemně žadatele o svém rozhodnutí vyrozumí. 

2.3 Jestliže je o žádosti rozhodnuto kladně a výše úhrady za přechodné ubytování je vyšší než limit 
uvedený v čl. 2.1.4, ústav uhradí plnou výši tohoto ubytování a zaměstnanec bude rozdíl ústavu 
doplácet buď srážkou ze mzdy, nebo jiným způsobem, o kterém se dohodne s hospodářsko-
správním oddělením. 

2.4 V souladu s čl. 2.1.2 je jedinou možnou formou poskytnutí příspěvku úhrada daňového dokladu 
vystaveného poskytovatelem přechodného ubytování; v tomto daňovém dokladu musí být jako 
plátce uveden ústav a ze specifikace plnění musí být nesporné, (i) že jde o úhradu na 
přechodné ubytování příslušného zaměstnance a (ii) za jaké období je úhrada účtována. 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento vnitřní předpis nabývá platnosti datem podpisu a účinnosti k datu 1. 4. 2015.  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 30. 3. 2015  ............................................................. 
 Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 
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